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 :الشركةنبذة عن  

  بتاريخفلسطين في بورصة  BPCوتم إدراج أسهم  ،1973في العام  ( BPC) لألدويةبيرزيت شركة تأسست  

 .امريكي دوالر-19,002,401فيما يبلغ رأس مال الشركة المدفوع  22/12/2004.

 ملخص األداء المالي:

 بلغت قد الضريبة بعد الفترة أرباح صافي أن   إلى 2018\06\30 في كما (BPC) لألدويةشركة بيرزيت  بيانات تشير 

 من نفسها للفترةدوالر امريكي  6,006,433 بمقدار الضريبة بعد أرباح صافي مع مقارنة امريكي،دوالر   5,538,314

 كان أن بعد امريكي دوالر 87,900,870 بلغ فقد الموجودات مجموع اأم  . %7.79- نسبته بلغت بانخفاض 2017 العام

    المطلوبات مجموع وبلغ. %9.00 نسبته بلغت بارتفاع 2017 العام نهاية في دوالر امريكي 80,644,765

 %48.83 نسبته بلغت بارتفاع 2017 العام نهاية دوالر امريكي 12,133,373ن كا أن بعد  دوالر امريكي 18,057,769

 العام نهاية امريكي فيدوالر  67,989,604 كان أن بعددوالر امريكي  69,255,135  بلغ فقد الملكية حقوق مجموع أما 

 .%1.86 نسبته بلغتبارتفاع  2017

 

  :السهمملخص أداء 

حيث بلغ حجم التداول  ، امريكي دوالر 5.25على 2018 األولالنصف خالل  (BPC) لألدويةشركة بيرزيت  أغلق سهم 

  من مجموع األسهم المكتتبة.  %59.62دوالر. تشكل األسهم الحرة نسبة 3,362,253.72 سهم بقيمة  634,928عليه 

 

  :السهم أداء
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 التغير %  31/12/2017 30/06/2018  مؤشرات المالية

 راس المال المدفوع 
  19,002,401  18,502,825 2.70% 

  الموجوداتمجموع 
87,900,870 80,644,765 9.00% 

 مجموع المطلوبات 
18,057,769 12,133,373 48.83% 

 حقوق المساهمين )غير شامل حقوق االقلية(

69,255,135 67,989,604 1.86% 
 االرباح )الخسائر( المدورة

19,528,969 21,190,796 -7.84% 
  

 التغير %  30/06/2017 30/06/2018

 المبيعات 
19,355,940 17,863,639 8.35% 

  تكلفة المبيعات 
-11,682,192 -9,685,682 20.61% 

 اجمالي الربح
7,673,748 8,177,957 -6.17% 

 صافي الربح من العمليات 
5,158,171 5,539,528 -6.88% 

 الربح قبل الضريبة 
6,072,457 6,431,786 -5.59% 

 صافي الدخل 
5,538,314 6,006,433 -7.79% 

 EPSالعائد على السهم   
0.29 0.32 -10.22% 

 ROAالعائد على الموجودات 
6.30% 7.83% -19.54% 

 ROEالعائد على حقوق المساهمين 
8.00% 9.48% -15.66% 

 المطلوبات الى الموجودات
20.54% 15.05% 36.50% 

 نسبة هامش صافي الربح 
28.61% 33.62% -14.90% 
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 بيانات السهم : 

 (BPC) بيرزيت لألدويةشركة 

 2018المالية خالل النصف االول ملخص البيانات 

 

كبار المساهمين 

 ك:

31/12/2017كما في  ** 
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  األرباحجدول توزيعات 

 

 الشركة اخبار

عقد اجتماع هيئتها ت،  (، المدرجة ببورصة فلسطينBPC) لألدويةبيرزيت قرت عمومية شركة ا -

%  من األسهم المكتتب بها  2,7توزيع أسهم مجانية بنسبة تقرر  .25-04-2018العامة العادي في 

 توزيع و سهماً.  19,002,401األسهم المكتتب بها عدد سهماً ليصبح   499,576أي ما مجموعه 

 .لمساهمي الشركة دوالراً  3,700,565% من قيمة األسهم االسمية أي مبلغ 20أرباح نقدية بنسبة 

 الدخل ضريبة مخصص -

 .٢٠١٥ المالية السنة نهاية حتى للسنوات ضريبية مخالصات على الشركة حصلت

 مصنع تطوير بشأن استثمار تأكيد شهادة الشركة منح االستثمار جيعشلت العامة الهيئة قررت  -

 القانونية الضريبة نسبة من% ٥٠ الصافي الربح على الدخل ضريبة أصبحت وعليه أدوية،

 الشركة أن ، إال٢٠١٧ األول كانون ٣١ تاريخ حتى الجزئي اإلعفاء هذا ويمتد، %١٥ والبالغة

 سنتان إضافة يتم أن على ٢٠١٣و ٢٠١٢ للسنتين الجزئي االعفاء هذا من االنتفاع تأجيل ارتأت

 .٢٠١٩ سنة في لينتهي األساسي الجزئي لإلعفاء

 راس مال الشركة  -

دوالر موزعة على  19,002,401 مبلغ 2018حزيران  30بلغ رأس مال الشركة كما في 

دوالر الى  19,002,401كما قررت الهيئة العامة رفع راس المال من  سهما، 19,002,401

دوالر على ان يتم االكتتاب في هذه األسهم في  997,599دوالر بزيادة قدرها  20,000,000

  قة.فالمرلموجزة الموحدة المستقبل، حيث لم بتم االكتتاب بهذه األسهم حتى تاريخ القوائم المالية ا

 توزيعات ارباح

 توزيعات االسهم توزيعات نقدية تاريخ قرار الهيئة العامة السنة

2012 9/4/2013 12% *** 

2013 28/04/2014 15% *** 

2014 14/04/2015 17% *** 

2015 4/04/2016 20% *** 

2016 17/04/2017 20% *** 

2017 25/04/2018 20% 2.7% 


